
 
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pasar Kalinyamatan merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak 

di daerah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Pasar Tradisional 

merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah swasta, pemerintah 

daerah, dan termasuk dengan tempat usaha seperti toko, kios, los dan tenda yang 

dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau 

koperasi dengan usaha berskala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli 

barang dagangan dengan melaluli transaksi tawar menawar.  

Pasar kalinyamatan melakukan pengelolaan data retribusi dan proses 

pembayaran retribusi dan pencatatan data pembayaran retribusi masih dicatat di 

buku besar dan pembuatan laporan masih dilakukan secara manual dengan 

bantuan microsoft excel. Selain proses pengelolaan data retribusi Pasar 

Kalinyamatan juga melayani proses pembuatan Surat Ijin Menempati Kios 

(SIMK) yaitu surat hak ijin menempati kios yang diberikan kepada orang atau 

badan usaha yang menggunkana toko/kios dan los di pasar rakyat atau tradisional 

yang dikelola oleh pemerintah daerah dan dikeluarkan oleh dinas perdagangan 

dan perindustrian. Pembuatan Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) dibuat secara 

Gratis apabila ada tunggakan biaya retribusi atau kurang bayar retribusi, wajib 

untuk melunasi terlebih dahulu.   

Dalam proses pembuatan, perpanjangan, pengalihan hak Surat Izin 

Menempati Kios (SIMK) pada kantor Pasar Kalinyamatan masih bersifat manual, 

yaitu mengisi lembaran formulir pendaftaran perizinan menempati kios dan 

melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak pasar. Tetapi 

dalam proses pembuatan perizinan mengalami kesulitan ketika pemohon harus 

datang berulang kali ke kantor pasar untuk mengetahui berkas persyaratan 

lengkap atau tidak karena kalau berkas persyaratan tidak lengkap maka pemohon 

harus melengkapi terlebih dahulu dan pemohon harus datang lagi ke kantor pasar. 

Dalam proses perpanjangan surat perizina masalah yang seringkali pengguna kios 

tidak menyadari kalau surat perizinan sudah jatuh tempo dan lupa untuk 
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memperpanjang proses perizinan dan untuk proses menempeati kios tidak ada 

jangka waktu menempati karena tergantung penyewa jika penyewa sudah tidak 

berjualan lagi kios dapat dialihkan hak kepada orang lain dengan membuat surat 

pengalihan hak dan surat pembuatan perizinan baru.   

Selain melakukan pembuatan Surat ijin menempati kios pihak pasar juga 

melayani perpanjangan surat perizinan dan perpindahan hak penggunaan kios. 

Karena itu terjadi penumpukan berkas dikantor pasar yang membuat petugas pasar 

mengalami kesulitan dalam pencarian berkas yang melakukan pembuatan 

perizinan, perpanjangan perizinan dan perpindahan hak penggunaan kios untuk di 

verifikasi. Ketika petugas pasar membuat laporan pengelolaan data retribusi yang 

akan diserahkan kepada kepala pasar, petugas harus menginputkan data satu per 

satu ke microsoft exel tentunya hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama.  

Oleh karena itu untuk membantu memudahkan penyewa kios atau 

pedagang dalam melakukan perizinan penyewaan, perpanjangan menempati kios 

atau perpindahan hak penggunaan kios dan memudahkan para petugas pasar 

dalam  melakukan pengelolaan data perizinan dan retribusi. sehingga penulis 

mengangkat judul “Sistem Informasi Pengelolaan Data Retribusi Dan Pelayanan 

Perizinan Menempati Kios Pada Pasar Di Kantor Pasar Kalinyamatan Jepara 

Berbasis Web Dan Menggunakan WhatsApp”. 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diurai diatas maka 

penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana membangun dan merancang 

suatu sistem informasi sistem informasi pengelolaan data retribusi dan pelayanan 

perizinan menempati kios pada pasar di Kantor Pasar Kalinyamatan Jepara 

Berbasis Web dan Menggunakan WhatsApp. Sebagai solusi untuk memudahkan 

penyewa kios dan petugas pasar dalam pengelolaan data retribusi dan 

memudahkan penyewa kios dalam melakukan perizinan penempatan kios dalam 

pasar dan mengurai keterlambatan pengguna kios dalam melakukan perpanjangan 

surat perizinan di Pasar Kalinyamatan.  
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1.3  Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar dapat lebih terarah 

dan memudahkan dalam pembahasan masalah. Permasalahan yang tercakup 

didalamnya tidak berkembang maupun menyimpang terlalu jauh dari tujuan 

awalnya maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibuat untuk pembuatan perizinan, perpanjang perizinan, 

perpindahan hak perizinan dan pengelolaan data retribusi. 

2. Dalam sistm ini setiap penyewa kios dapat melakukan pembuatan, 

perpanjangan, pengalihan hak perizinan dan perlengkapan berkas 

persyaratan secara online. 

3. Dalam pengalihan hak perizinan jika penyewa sudah tidak berjualan lagi 

kios dapat dialihkan hak kepada orang lain dengan membuat surat 

pengalihan hak dan surat pembuatan perizinan baru. 

4. Dalam sistem ini pengguna kios dapat mengetahui surat perizinan sudah 

jadi dan mengingatkan pengguna kios dalam memperpanjang surat 

perizinan melalui notifikasi WhatsApp. 

5. Dalam sistem ini petugas administrasi pasar dapat melakukan verifikasi 

dalam pengajuan perizinan yang telah diajukan penyewa kios. 

6. Sistem ini hanya diakses oleh penyewa kios, petugas administrasi pasar 

dan Kepala Pasar. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan sistem informasi yang dapat membantu pengguna kios 

dalam melakukan pembuatan, perpanjangan dan perpindahan hak 

penyewa kios dalam melakukan perizinan menempati kios.  

2. Menghasilkan suatu sistem yang dapat membantu petugas pasar dalam 

melakukan pengelolaan data retribusi dan mendata penyewa kios dan 

memvalidasi berkas persayaratan surat perizinan. 

3. Menghasilkan sistem yang mengurai keterlambatan perpanjangan surat 

perizinan. 

4. Menghasilkan sistem yang memudahkan Kepala Pasar dalam melihat 

laporan pengelolaan data retribusi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Pengguna kios dapat melakukan perizinan kepada kantor pasar secara 

online. 

2. Mengurai keterlambatan perpanjangan surat perizinan. 

3. Memudahkan petugas melakukan pengelolaan data retribusi dan 

memudahkan pihak kantor pasar mengetahui penyewa kios dalam 

melakukan perizinan dengan memverikasi berkas yang ada di sistem. 

4. Dapat melakukan perizinan dan pengelolan data retribusi dengan 

mudah dan cepat. 

1.6  Metode Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting 

demi keberhasilan penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat, maka penulis 

mengumpulkan data dengan menggunakan cara : 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik penumpulan data untuk memperoleh suatu 

informasi dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian. 

Pencatatan dan pengamatan dalam melakukan observasi dapat lebih mengenal 

secara fisik tata letak ruangan, peralatan dan formulir yang digunakan, serta 

sangat membantu dalam mengetahui proses berjalan beserta kendala kendalanya. 

Observasi dilakukan secara langsung di Kantor Pasar Kalinyamatan. 

Terdapat teknik observasi yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu 

dibagi menajdi 2 macam, yaitu: 

1. Observasi Terstruktur  

Observasi yang dilakukan oleh pengamat terlibat langsung terhadap objek 

yang diamati, dalam kegiatan ini perlu menggunakan peralatan untuk pencatatan 

data yang spesifik. Observasi terstruktur dilakukan dengan cara mengamati 

langsung alur kejadian yang ada pada Pasar Kalinyamatan secara langsung dan 

mencatat dalam buku catatan. 
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2. Observasi Semi Terstruktur 

Observasi yang pengamatanya tidak terlibat langsung terhadap objek 

penelitian, dalam kegiatan ini pengamata mengumpulkan sempel-sempel data 

yang diperoleh dari objek penelitian. Data yang diperoleh meliputi : jumlah kios, 

jenis dagangan 

b.  Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan 

melakukan dialog atau tanya jawab langsung kepada narasumber secara sistematis 

untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Teknik wawancara adalah salah satu 

teknik yang baik dalam mengetahui bagaimana sikap dari masing-masing yang 

terlibat didalamnya, teknik sangat membantu dalam penelitian untuk membantu 

mendapatkan data masing-masing  yang diwawancarai dalam mengambil 

keputusan. 

Teknik wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung 

kepada kepala Pasar Kalinyamatan mengenai proses alur yang berjalan. 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode Pengembangan sistem merupakan suatu proses yang penting 

dalam penelitian. Dalam pengembangan sistem yang diterapkan pada penelitian 

ini adalah model SDLC (System Development Life Cycle) atau sering juga disebut 

metode waterfall. Menurut Rosa (2018) waterfall merupakan suatu proses 

perangkat lunak yang berurutan, dupandang sebagai terus mengalir kebawah 

(seperti air terjun) melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi dan 

pengujian. Tahapan-tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Perangkat Lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara lengkap untuk 

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami seperti 

apa kebutuhan user untuk pembuatan program. Dalam analisis penulis 

mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh admin dalam 

mengelola data retribusi pengguna kios. 

2. Desain 

Desain perangkat lunak merupakan tahapan proses multi langkah yang 

fokus pada desain pembuatan program pernagkat lunak termasuk struktur 
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data, arsitektur perangkat lunak representasi antarmuka dan prosedur 

pengkodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap 

analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasi 

menjadi program pada tahap selanjutnya. 

3. Pembuatan Kode Program 

Desain yang telah diuat sebelumnya harus diimplementasikan dalam 

kode program prangkat lunak yang digunakan. Hasil dari tahap ini 

program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahp ini. 

4. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak untuk memastikan bahwa semua 

bagian dari sistem telah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

kesalah (error) dan memastikan yang dihasilkan keluaran sesuai yang 

diinginkan. 

5. Pendukung / Pemeliharaan 

Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak 

terdeteksi pada saat pengujian. Namun tahap ini tidak dilakukan, karena 

hasil akhirnya adalah pengujian saat sidang skripsi setelah itu selesai. 

1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

Pada perkembangan  teknik pemrograman berorientasi objek, munculah 

sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak 

yang dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek 

yaitu Unified Modelling Language (UML). UML muncul karena adanya 

kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan mengambarkan, 

membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML merupakan 

bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan 

menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. (Rosa 2018). 

Berikut ini jenis-jenis diagram Unified Modelling Language (UML) antara 

lain: 

1. Use Case Diagram 

Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih actor 

dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk 
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mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan 

siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. 

2. Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas - kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. 

Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan yang 

diterima antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar diagram sekuen 

maka harus diketahui objek-objek yang terlihat dalam sebuah use case 

beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansikan menjadi 

objek itu. 

4. Statechart Diagram 

Statechart diagram atau dalam bahasa Indonesia disebut diagram mesin 

digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau transisi dari sebuah 

mesin atau sistem atau objek. Diagram ini mengilustrasikan siklus hidup 

objek berbagai keadaan yang dapat diasumsikan oleh objek dan kejadian-

kejadian (events) yang menyebabkan objek dari satu tempat ke tempat yang 

lain. 

5. Activity Diagram  

Diagram aktivitas atau Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran 

kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu 

diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan 

aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh sistem. 

1.7  Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka penelitian yang akan dilakukan dalam pembuatan sistem 

informasi tersebut adalah sebagai berikut : 
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PROBLEMS 

 Pengguna kios kesulitan dalam melakukaukan 

pembuatan, perpanjangan, dan  pengalahihan 

hak pengguna surat ijin menempati kios (SIMK) 

pemohon harus datang berulang kali ke kantor 

pasar untuk mengetahui berkas persyaratan 

lengkap atau tidak. 

 Penumpukan berkas di kantor pasar yang 

membuat petugas mengalami kesulitan dalam 

mencari pengguna kios yang melakukan 

pembuatan, perpanjangan, dan pengalihan hak 

pengguna untuk dilakukan verifikasi.   

 Sering pengguna kios lupa dalam 

memperpanjang surat perizinan 

 

OPPORTUNITY 

 Dengan teknologi berbasis web online dapat 

memudahkan pengguna kios melakukan 

pembuatan, perpanjangan, pengalihan hak 

perizinan surat perizinan. 

 Teknologi berbasis web yang memudahkan pihak 

pasar dalam melakukan pengelolaan retribusi 

dan verifikasi perizinan. 

 Teknologi berbasi WhatsApp dapat 

menginformasikan surat perizinan sudah jadi dan 

mengurangi keterlambatan memperpanjang 

surat perizinan.  

APPROACH 

 Membangun suatu sistem yang dapat digunakan untuk 

memudahkan dalam melakukan pembuatan, 

perpanjangan, pengalihan hak pengguna surat ijin 

menempati kios (SIMK). 

SOFTWARE DEVELOPMENT 

 Metode RPL : Waterfall 

 Perancangan : UML (Unified Modelling Language) 

 Software : Visual Code, Xampp, Chrome, Chat Api 

 Coding : PHP 

 Database : MySQL 

 Testing : Black Box 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

 Sistem akan diimplementasikan pada Pasae 

Kalinyamatan 

SOFTWARE MEASUREMENT 

 Pengukuran perangkat lunak menggunakan kuisioner 

RESULT 

 Sistem Informasi Pengelolaan Data Retribusi Dan 

Pelayanan Perizinan Menempati Kios Pada Pasar Di 

Kantor Pasar Kalinyamatan Jepara Berbasi Web Dan 

Menggunakan WhatsApp. 

Gambar 1.1  Kerangka Pemikiran 


